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Abstrakt

Štúdia predstavuje výsledky interdisciplinárneho výskumu realizovaného v rámci sondy do diskurzu 
sitkomu. Výskumným zámerom bolo pozorovať hovorený prejav v sémanticky identických výpove-
diach v troch jazykových mutáciách (anglickej, nemeckej a slovenskej). Výskumný korpus tvorilo 
50 úvodných výpovedí jednej epizódy sitkomu „Priatelia“. Stanovili sme si za cieľ skúmať, ako 
kooperácia fonetickej a syntaktickej roviny prispieva k výstižnosti a k stručnosti, k typickým cha-
rakteristikám sitkomu. Fonetická analýza odhalila, že najvyššiu frekvenciu výskytu mala extrémne 
krátka pauza vo všetkých troch jazykových verziách. Syntaktická analýza poukázala na vysokú frek-
venciu výskytu jednoduchých dvojčlenných viet a veľmi nízku frekvenciu výskytu súvetí. Prepojenie 
fonetickej a syntaktickej zložky poukázalo na opozíciu anglická a nemecká mutácia vs. slovenská 
mutácia. Predpokladáme, že dôvodom je na jednej strane genealogické pozadie skúmaných jazykov 
a na strane druhej rozdielne prekladové techniky. Výskum potvrdil, že ústnosť a stručnosť (typické 
črty sitkomu) sa prejavili aj individuálne – v rámci fonetickej aj syntaktickej roviny, aj vo vzájomnej 
kooperácii týchto dvoch rovín. 

Abstract

The present study provides an interdisciplinary approach to the research on sitcom discourse. The 
research aim was to observe semantically identical utterances in three language versions (English, 
German and Slovak). The corpus of the study is based on an episode from the sitcom Friends. 
The study investigates the manner of cooperation between phonetic and syntactic levels and the 
contribution of this interaction to the precision and conciseness as typical features of sitcom. The 
phonetic analysis revealed the highest frequency of extremely short pauses in all three versions. 
The syntactic analysis showed a high frequency of simple two-member sentences and very low 
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frequency of compound/complex sentences. The interrelation of explored phonetic and syntactic 
aspects unveiled the opposition of English and German versions versus a Slovak version. The rea-
sons seem to be different genealogical background of the studied languages and various translation 
techniques. The features typical of sitcom, conciseness and precision appeared to be manifested 
both on individual language levels and in their cooperation. 
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